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NÉV: 

Szövegértés 2. osztály 

 

A veréb és négy fia 

 

Négy fiával a veréb egy elhagyott fecskefészekben lakott. Egy napon komisz kölykök 

akarták kiszedni belőle a fiókákat, ám azokat szárnyra kapta a szél. Az öreg veréb pedig azon 

búsult, hogy a fiókái úgy verődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta 

ellátni őket. Nyár végén aztán, ahogy a tarlón szemelgetett leszállt mellé négy fiatal veréb. Az 

öreg nyomban ráismert fiaira, és nagy örömmel hazavitte őket. 

 Otthon megkérdezte a legidősebbet: 

- Hogy telt, hol telt a nyár, édes fiam? 

- Kertekben laktam, kukacot fogtam, cseresznyét és körtét falatoztam, éhen-szomjan 

soha nem maradtam – felelt a veréb. 

- Ajaj! Veszedelmes életet éltél – mondta az apja. – Könnyen megjárja, aki a máséból 

lakik jól. 

Most a második fiát kérdezte meg: 

- Hogy telt, hogy telt a nyár, fiacskám? 

- Udvarban éltem, úri istállóban, zizegő szalmában. Soha nem éheztem, mert amikor 

abrakoltak, finom zabszemek potyogtak, teleettem magamat, így éltem világomat. 

- Ajaj fiam! veszedelmes élet az ilyen – mondta az apja. – Folyton figyelni kell, 

nehogy agyontaposson egy megvadult ló. 

Megkérdezte az öreg a harmadik fiát is: 

- Hát te gyermekem, merre jártál, hogy éltél a nyáron? 

- Útszéleken éltem, hulladékot ettem. Nem láttam rossz napokat, hiszen egy-két 

morzsa mindig akadt. 

- Ajaj, fiam, kockázatos életed volt! Míg mások elhullajtott morzsáit szedegetted, 

elüthettek volna, karvaly csaphatott volna le rád a magasból. 

Végül a legkisebb fiához fordult: 

- Hát neked, hogy telt, hol telt a nyár? 

- Nekem nem volt ilyen izgalmas az életem, mint a testvéreimnek. Lombok között 

laktam, erdőben tanyáztam, kárára senkinek sem váltam. Karvalyok elől lomb alá bújtam, 

esőtől bokor alá húzódtam. Egész nyáron szegénységben, de nyugalomban, biztonságban 

éltem. 

- Ó, kedves fiam, sosem hittem volna, hogy mindnyájatok közül te leszel a 

legokosabb! – mondta az öreg veréb, és büszkén tekintett legkisebb fiára. 
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1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre!  

  

Hol laktak a verebek?  

Milyen évszak volt, amikor az öreg veréb újra találkozott a fiaival?  

Mi volt a második veréb tápláléka?  

Melyik állat a verebek legfőbb ellensége? 

  

2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét a szöveg alapján! 

    

Miért váltak el egymástól az öreg és a fiai? 

  

  a) A fiúk világot akartak látni. 

b) A fiúknak menekülni kellett. 

c) A fiúkat elfújta a szél. 

d) Az öreg veréb elküldte őket világot látni. 

  

Miért nem tetszett az öregnek az első veréb élete? 

  

a) Mert mások kárára volt. 

b) Mert sokszor éhen-szomjan maradt. 

c) Mert agyontaposhatta volna a ló. 

d) Mert kukacot evett. 

 

Miért tetszett neki, ahogyan a legkisebb veréb élt? 

  

a) Mert szegény volt. 

b) Mert nem evett kukacot. 

c) Mert nem kellet aggódnia miatta. 

d) Mert nem evett hulladékot, amitől megbetegedhetett volna. 

 

Miért élt jól a második veréb? 

  

a) Mert mindig szalmát ehetett. 

b) Mert mindig megabrakoltatták. 

c) Mert a veréb szereti a magot. 

d) Mert szerette a veszélyes dolgokat. 

 

Hol nem élt soha egyik veréb sem? 

  

a) Parkban. 

b) Fecskefészekben. 

c) Lovak között. 

d) Emberekhez közel. 
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3. Számozd meg a mondatokat az események sorrendjében! 

 

 - Hogy telt, hol telt a nyár, fiacskám? 

 

 - Hát neked, hogy telt, hol telt a nyár?    

 

 - Hogy telt, hol telt a nyár, édes fiam? 

 

 - Hát te, gyermekem, merre jártál, hol éltél a nyáron? 

 

4. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben? 

 

  komisz:  ________________________________________________ 

   

  szárnyra kapta a szél: ______________________________________ 

 

  megjárja: _______________________________________________ 

 

 

5. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

   

A verebek kicsi korukban fecskék között éltek. 

Mindegyik verébnek volt mit ennie. 

Aki útszélen élt, az nem éhezett. 

Mindegyik veréb veszélyben volt. 

Az öreg veréb szerette volna, hogy a fiainak izgalmas élete legyen. 

Minden fiú úgy érezte, neki jól telt a nyár.  

  

 

6. Fogalmazd meg, miért nem tetszett az öreg verébnek az első három fiú élete! 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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7. Ha te lettél volna az öreg veréb, milyen tanácsokat adtál volna a fiaidnak? 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

. 

8. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

finom morzsa  __________________________________  

veszélyes fecskefészek  _________________________________  

elhullajtott élet  _________________________________  

elhagyott szalma  _________________________________  

zizegő zabszemek  _________________________________  

 

 

 

10. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat! Ügyelj a pontosságra! 

 

- Nekem nem volt ilyen _____________________________________, mint a 

testvéreimnek. _________________ között laktam, erdőben tanyáztam, _____________ 

senkinek sem váltam. ________________ elől lomb alá _______________, esőtől bokor alá 

húzódtam. Egész nyáron szegénységben, de ________________________, biztonságban 

éltem. 

 

 

 

 

 

 

 

Összes pont:   
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